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บทคัดยอ  

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมินผลความสําเร็จการจัดการความรู ของ Catalog CoP 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ทั้งสิ้น 22 กิจกรรม โดยมีการวัดผลกิจรรมดวยการ

สอบ Pre-test, Post-test หรือ การสอบวัดผลหลังกิจกรรมของผูเขาอบรม พบวา มีกิจกรรม 20 กิจกรรม ท่ี

ผูเขารวมอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นหรือสอบผานไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด และเปนไปตาม

ขอกําหนด 7.1.6 ในระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในการกําหนดองคความรูที่จําเปนของชุมชน มีการธํารง

รักษาองคความรูไวไมใหสูญหายและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือถายทอดความรู 

 

คําสําคัญ: การจัดการความรู, Catalog CoP, การวัดผลกิจกรรม 

 

ABSTRACT 

 This article provides success assessment for community practitioners of catalog 

CoP knowledge management at Thammasat University Library. Twenty-two  activities were 

conducted, following the plan–do–check–act (PDCA) iterative design and management method. 

Results were measured at pre-test, during-test, and post-test stages. Results were that in 20 

activities, participants increased knowledge or surpassed at least 80% of fellow participants. This 

complied with ISO 9001:2015 Clause 7.1. 6 on Organizational Knowledge, defining required 

community knowledge. In this way, professional expertise was preserved and activities organized 

to transfer knowledge. 
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บทนํา  

 การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนา

ใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู สามารถขับเคลื่อนองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การจัดการความรู  (Knowledge management: KM) การที่จะนําองคกรไปสูองคกร

แหงการเรียนรูได จําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบันการพัฒนาบุคลากรใน

องคกร ตางมีรูปแบบและวิธีการตาง ๆ อาทิ การจัดอบรมภายในหนวยงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม

ออนไลน  เปนตน เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและมีจิตสํานักในการพัฒนาความรูของตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

  หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ ่งด ําเนินงานภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001:2015 ตองดําเนินการตามขอกําหนด 7.1.6 ที่กําหนดไว คือ “การจัดการความรูองคกร” โดยขอกําหนด

ดังกลาวมุงเนนใหองคกรคุณภาพ ตองระบุความรูที่จําเปนสําหรับองคกร เพื่อใหการดําเนินงานมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ และมีการรักษาและธํารงไวซึ่งความรูที่มีอยูในองคกร (หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2560) 

โดยมีการดําเนินงานการจัดการความรู ตั้งแตปงบประมาณ 2561 ซึ่งกําหนดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice -  CoP) จ ํานวน 7 ช ุมชน  ได แก   Green Library CoP, Information&Technology CoP, Library 

Service CoP, Library Management CoP, Library Strategic Partnership CoP, Preservation CoP และ 

Catalog CoP  

ในสวนของ Catalog CoP  เปนชุมชนนักปฏิบัติท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับเครื่องมือชวยสืบคน

ทร ัพยากรสารสนเทศดวยมาตรฐานการลงรายการตามหลักเกณฑแองโกลอเมริก ันฉบับพิมพคร ั ้งท ี ่  2 

(AACR2)  มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ  MARC21 / Dublin Core การถอดอักษรไทยเปน

อักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอาน (Romanization) การกําหนดหัวเรื ่องภาษาไทย และการทําดัชนี (Index) 

(กนกวรรณ บัวงามและสุมิตา รุงแจงรัศมีวงษ, 2562)   ประกอบไปดวยสมาชิกที่มาจากผูปฏิบัติงานแคตตาล็อก 2 

ศูนยการศึกษา คือ ศูนยทาพระจันทรและศูนยรังสิต ผูปฏิบัติงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และงานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส จํานวนทั้งสิ้น 27 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564)  โดยในชวงป 2561-2563 สมาชิกใน 

Catalog CoP มีบรรณารักษเกษียณ 1 คน และรับบรรณารักษใหม 11 คน ซึ่งบรรณารักษที่เกษียณไป เปนผูมี

ประสบการณสูง มีความรูความเชี่ยวชาญในการทํารายการบรรณานุกรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับแนวโนม

อัตรากําลังของบรรณารักษหอสมุดฯ ลดนอยลง อีกทั้งมีสถานที่ปฏิบัติงาน 2 ศูนยการศึกษา การสื่อสารในการ

ปฏิบัติงาน เปนแบบทางการและไมเปนทางการ และขอตกลงการลงรายการตาง ๆ มีการจัดเก็บหลายชองทาง ทํา

ใหความรูที่มีอยูกระจัดกระจายในแหลงตาง ๆ สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงตองมีกิจกรรมถายทอด

ความรู ความเขาใจขั ้นตอนหลักเกณฑปฏิบัติงานและเทคนิคในการปฏิบัติงานตาง ๆ เกี ่ยวกับการลงรายการ

บรรณานุกรม ที่มีความสําคัญอยางยิ ่งตอการดําเนินงานหองสมุด เนื ่องจาก เปนการสรางตัวแทนการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีการกําหนดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจหลักเกณฑและ

ขอตกลงตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเรียนรู ระบบการทํางานเพื่อใหสอดประสานกันในทุกกระบวนงาน ซึ่ง

ความสําคัญของการจัดการความรู คือการถายทอดความรูที่กระจัดกระจายในตัวบุคคลใหอยูในรูปความรูที่ปรากฎ



ชัดเจนแลวนํามาจัดเก็บเปนระบบ สามารถเขาถึง แบงปนแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน (เสาวภา หลิมวิจิตร, 2551, น. 

12) ดังน้ันตองมีการถายทอดเทคนิคในการปฏิบัติงานกอนท่ีความรูเหลาน้ันจะสูญหายไป  น อ ก จ า ก ม ี ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดใหแกกันแลว Trapp  ใหความสําคัญกับการประเมินและทบทวนความรู ในการ

ติดตามความสําเร็จหรือลมเหลวในการจัดการความรู ในขณะที่แนวคิดของ Turban ใหความสําคัญกับการติดตาม

ตรวจสอบผลการใชความรู เพื ่อใหมั ่นใจวา มีการนําความรู ไปใชอยางเหมาะสม (Trapp, Holger. 2007 และ 

Turban, Efraim. 2004 อางถึงใน เสาวภา หลิมวิจิตร. 2551. น. 17) 

  ในการดําเนินงานของ Catalog CoP ตั้งแตป 2561 เปนตนมา สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของแตละกิจกรรมเทาน้ัน จึงเห็นวา ควรประเมินผลสาํเร็จของการจดั

กิจกรรมการจัดความรูของ Catalog CoP จากท่ีดําเนินงานวาเปนไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 

หรือไม เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบของ Catalog CoP ในอนาคตตอไป

   

วัตถุประสงค  

 เพ่ือประเมินผลสําเร็จการจัดการความรูของ Catalog CoP ระหวางปงบประมาณ 2561-2564 

  

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 การประเมินผลสําเร็จการจัด KM ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Catalog CoP โดยใชตาม

หลักวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA Module) (จริยา ปนทวังกูร, กิตติศักดิ์ ดียา, 2563, น. 296) มีวิธีดําเนินการ 

ดังน้ี 

 Plan การวางแผน/การกําหนดความรู 

 Catalog CoP มีแนวทางการกําหนดความรูเพื ่อนํามากําหนดหัวขอและจัดทําแผนการจัด

กิจกรรม 3 แนวทาง ไดแก  

 1. จากการสุมตรวจขอผิดพลาดการลงรายการบรรณานุกรม จากตารางการสุมตรวจ (Sampling 

Plan Table (AQL : Acceptable Quality Level) Level II) โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาขอผิดพลาดจาก เลข

เรียกหนังสือ (call number), รายการหลัก (Main entry), หัวเรื่อง (Subject), รายการ Authority control และ

รายการ item ใน Tag 952 $y (Koha item type เปนการระบุประเภทของทรัพยากรใหสัมพันธกับ tag 942 $c 

ในระบบฐานขอมูล koha) (หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2564) 

 2. การซักถามบรรณารักษปฏิบัติงาน ถึงปญหาในการปฏิบัติงานและมีความประสงคศึกษา

เรียนรูเพ่ิมเติม 

  3. ความจําเปนเรงดวนการจัดทํา OKRs (Objectives and Key Results) ท่ีหอสมุดฯ ใชในการ

กําหนดเปาหมายและผลลัพธในการวัดผลที่กําหนดไวในแตละไตรมาส โดยการจัดหัวขอ KM ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของ OKRs  
    

 Do การลงมือปฏิบัติ 

  Catalog CoP มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  Catalog CoP มีกลุมเปาหมายหลัก ไดแก 

สมาชิกของ CoP ประกอบไปดวยงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศและงานพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการจัด



กิจกรรมเนนเนื้อหาสําหรับรรณารักษผูทํารายการบรรณานุกรม (Cataloger) แตบางกิจกรรมทาง CoP ไดรับการ

ติดตอจากหองสมุดสาขา ดําเนินการจัดกิจกรรม KM ในเรื ่องการตรวจสอบแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทสิ่งพิมพ และการทําดัชนีวารสาร-การกําหนดคําสําคัญ เนื่องจากทาง Catalog CoP มีองคความรูและมี

ความชํานาญท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูได รวมท้ังสิ้น 22 กิจกรรม ดังน้ี 

 

 ตารางท่ี 1 ตารางการจดักิจกรรมแบงตามปงบประมาณ 

กิจกรรม เร่ือง กําหนดจัดกิจกรรม กลุม 

เปาหมาย 

ผูเขารว

ม

กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2561  

1 การลงรายการตามหลักเกณฑแองโกลอ

เมริกันฉบับพิมพครั้งท่ี 2 (AACR2) 

เบ้ืองตน 

30 พฤศจิกายน 2560 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  

25 คน 

2 มาตรฐานการลงรายการ Dublin Core 19 ธันวาคม 2560 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

21 คน 

3 การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากร

สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ 

30 มกราคม 2561 หองสมุดสาขา 21 คน 

4 การทําดัชนี-การกําหนดคําสําคัญในการ

สืบคน (Keyword)  

22 กุมภาพันธ 2561 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส และ

หองสมุดสาขา 

42 คน 

5 การถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันโดย

วิธีเทียบเสียงอาน (Romanization) 

5 เมษายน 2561 งานจัดการฯ 13 คน 

6 การลงรายการช่ือบุคคล (สมณศักดิ์) 12 กรกฎาคม 2561 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

21 คน 

7 การลงรายการช่ือบุคคล (บรรดาศกัดิ์ 

ฐานันดรศักดิ์) 

21 กรกฎาคม 2561 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

22 คน 

8 การลงรายการช่ือเฉพาะภาษาอังกฤษ 23 สิงหาคม 2561 งานจัดการฯ,  23 คน 



(Capital letters) งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

9 การกําหนดเลขหมูหมวด P 25 กันยายน 2561 งานจัดการฯ 12 คน 

ปงบประมาณ 2562  

10 การลงรายการสําหรับรายงานการ

ประชุมหรือเอกสารท่ีรวบรวมจากการ

ประชุม 

25 ธันวาคม 2561 

 

งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

12 คน 

11 การใชหัวเรื่อง LC Subject Headings 26 กุมภาพันธ 2562 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

19 คน 

12 การลงรายการช่ือเรื่องงานวิจัย 27 มีนาคม 2562 งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

20 คน 

13 การกําหนดหัวเรื่องทางการแพทย 20 กันยายน 2562 งานจัดการฯ 18 คน 

14 การกําหนดเลขหมู National Library 

of Medicine (NLM) 

20 กันยายน 2562 งานจัดการฯ 12 คน 

ปงบประมาณ 2563   

15 การลงรายการโสตทัศนวัสดุ หอสมุด

แหงมธ. 

7 พฤศจิกายน 2562 งานจัดการฯ 11 คน 

16 การใชงานฐานขอมูล Thammasat 

University Digital Collections 

(TUDC) 

5 เมษายน 2563 

(Online) 

งานจัดการฯ, 

 งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

24 คน 

17 การกําหนดเลขหมูหมวด K 30 มิถุนายน 2663 

(Online) 

งานจัดการฯ 11 คน 

18 การทําดัชนี-การกําหนดคําสําคัญในการ

สืบคน (Keyword) ครั้งท่ี 2 

21 พฤษภาคม 2563 หองสมุดสาขา 18 คน 

ปงบประมาณ 2564   

19 การสรางหัวเรื่องภาษาไทย 31 มีนาคม 2564 

(Online) 

งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

18 คน 

20 การพิมพสันหนังสือ 4 พฤศจิกายน 2564 

(Online) 

งานจัดการฯ 13 คน 

21 การสืบคน E-Journal (Advanced) 28 พฤษภาคม 2564 

(Online) 

งานจัดการฯ,  19 คน 



งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

22 การลงรายการช่ือเรื่องท่ีมลีักษณะพิเศษ 26 เมษายน 2564 

(Online) 

งานจัดการฯ,  

งานพัฒนาขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

19 คน 

 หลังจากจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ในแตละกิจกรรม ไดมอบหมายผูรับผิดชอบซึ่งเปน

สมาชิกใน Catalog CoP ไดดําเนินการตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 1. ตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติที่สรุปเปนขอตกลงภายในของกลุม Catalog 

CoP และถูกจัดเก็บเผยแพรใน Onedrive ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เฉพาะหนวยแคตตาล็อก) 

 2. มีการเผยแพรกิจกรรมความรูผานชองทาง KM blog,  เพจ TULIB Townhall (แหลงชุมชน

ท่ีเผยแพรความรูของหอสมุดฯใหกับบุคลากร) อยางนอย 1 เรื่อง/กิจกรรม  

 3. มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหฝายงานตาง ๆ ภายในหอสมุดฯ เขาใจถึงกระบวนงาน 

แคตตาล็อกเพ่ิมมากข้ึน ผานบทความในขาวคนสําราญ ช่ือคอลัมน “วิฬาร ณ วันน้ี” อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

 

 Check การวัดและประเมนิผล  

 การวัดผลตามกิจกรรม ในทุกกิจกรรมมีการวัดผลดวย การสอบ Pre-test, Post-test หรือ การ

สอบวัดผลหลังกิจกรรม โดยการวัดผลกิจกรรมจัดการความรูระหวางปงบประมาณ 2561-2563 ใชวิธีการสอบ Pre-

test Post-test แตในปงบประมาณ 2564 เปลี่ยนเปนการสอบภายหลังจัดกิจกรรม เพื่อประเมินความรูของผูเขา

อบรม โดยผูเขาอบรมตองมีความรูเพิ ่มขึ ้นหรือสอบผานไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด 

สามารถสรุปการวัดผลกิจกรรมได ดังน้ี 

 

 ตารางท่ี 2 ตารางเกณฑการวัดผลกิจกรรมการจัดการความรู ของ Catalog CoP  

รายช่ือกิจกรรม จํานวนกิจกรรม 

(ท้ังหมด=22) 

เกณฑการวัดผล 

- มาตรฐานการลงรายการ Dublin Core 

- การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากร

สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ 

- การทําดัชนี-การกําหนดคําสําคญัในการ

สืบคน (Keyword) 

- การถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมนัโดยวิธี

เทียบเสยีงอาน (Romanization) 

- การลงรายการช่ือบุคคล (สมณศกัดิ์) 

- การลงรายการช่ือบุคคล (บรรดาศักดิ์ 

ฐานันดรศักดิ์) 

20 

(90.90%) 

ผูเขาอบรมทุกคนมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือ

สอบผานไมนอยกวารอยละ 80 



- การลงรายการช่ือเฉพาะภาษาอังกฤษ 

(Capital letters) 

- การกําหนดเลขหมู NLM 

- การกําหนดหัวเรื่องทางการแพทย 

- การใชหัวเรื่อง LC Subject Headings 

- การลงรายการสําหรับรายงานการประชุม

หรือเอกสารท่ีรวบรวมจากการประชุม 

- การลงรายการโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแหงมธ. 

- การกําหนดเลขหมูหมวด K 

- การลงรายการช่ือเรื่องท่ีมีลักษณะพิเศษ 

- การสรางหัวเรื่องภาษาไทย 

- การพิมพสันหนังสือ 

- การลงรายการช่ือเรื่องงานวิจัย 

- การทําดรรชนี-การกําหนดคําสําคัญในการ

สืบคน (Keyword) ครั้งท่ี 2  

- การใชงานฐานขอมูล TUDC 

- การสืบคน E-Journal (Advanced) 

- การลงรายการตามหลักเกณฑแองโกล 

อเมริกันฉบับพิมพครั้งท่ี 2 (AACR2) เบ้ืองตน 

- การกําหนดเลขหมูหมวด P 

2 

(9.09%) 

ผูเขาอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือสอบผาน

ตํ่ากวารอยละ 80 

จากตารางท่ี 2 สามารถแบงการวัดผลการจดักิจกรรมได ดังน้ี  

 กิจกรรมที่ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นหรือสอบผานไมนอยกวารอยละ 80  มีจํานวนทั้งสิ้น 20 

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 90.90 ของกิจกรรมจัดการความรูทั้งหมด โดยผูเขาอบรมทุกคนไดคะแนน Post-test 

มากกวา Pre-test และไดคะแนนเกินครึ่งหน่ึง    

 กิจกรรมท่ีผูเขาอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือสอบผานตํ่ากวารอยละ 80  มีจํานวนท้ังสิ้น 2 กิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 9.09 ของกิจกรรมจัดการความรูท้ังหมด  

 

 Act การปรับปรุงและการพัฒนา/การแลกเปลี่ยนขอมูล 

   จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู Catalog CoP ในป 2561-2564 มีการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

และวิธีการจัดกิจกรรม KM ดังน้ี 

 1. เปลี่ยนวิธีการวัดผล จาก Pre-test Post-test เปนการสอบภายหลังจัดกิจกรรม เนื่องจาก

การวัดผลยังไมสะทอนความรูที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรอยางแทจริง ซึ่งมาจากหลายปจจัย เชน ชุดคําถามเปนคําถาม

เดียวกัน หรือบุคลากรมีพ้ืนฐานความรูเรื่องน้ัน ๆ อยูแลว 



 2. การเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู จาก KM  blog เปน เพจ TULIB Townhall และขาวคน

สําราญ เนื่องจาก KM  blog บุคลากรสวนใหญเขาถึงยากและไมมีการแจงเตือนเมื่อมีบทความใหม ๆ ตองมีความ

สนใจ/ตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ ถึงจะเขาใชงาน KM blog  อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการใชสื่อ

สังคมออนไลนของบุคลากร และดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารท่ีตองการใหแลกเปลีย่นความรูผานเพจ TULIB 

Townhall 

 3. มีความยืดหยุ นปรับเปลี ่ยน/เพิ ่มหัวขอการจัดกิจกรรม KM ตามสถานการณระหวาง

ปงบประมาณได เพ่ือใหดําเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของหอสมุดฯ 

 4. เปลี่ยนการจัดเก็บความรูจากรูปแบบเอกสารที่เปนกระดาษ มาจัดเก็บใน Onedrive บน

ระบบ Cloud ของหอสมุดฯ ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดทุกท่ีทุกเวลา ทําใหลดการใชกระดาษและสอดคลองกับ

นโยบายดานสิงแวดลอมขององคกร 

 5. มีการปรับเปลี่ยนวิทยากรจากเดิมเปนบรรณารักษผูเชี่ยวชาญ/มีประสบการณ เปนกลุม

บรรณารักษรุนใหมเพ่ือใหมีโอกาสเรียนรูงานและถายทอดไดอยางเปนระบบ รวมถึงเปนการฝกฝนใหบรรณารักษรุน

ใหมศึกษาขอมูลและทําหนาที่ถายทอดองคความรู โดยมีบรรณารักษที่มีความชํานาญเรื่องนั้น ๆ เปนที่ปรึกษา 

(Coaching) 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

 จากวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสําเร็จการจัดการความรูของ Catalog CoP พบวา จากการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังสิ้น 22 กิจกรรม และการประเมินผลการอบรมดวย Pre-test และ Post-test และการ

สอบภายหลังจัดกิจกรรม  รอยละ 90.90 ผู เขาอบรมมีความรู เพิ ่มขึ ้นตามเกณฑเปาหมายที่ตั ้งไว จํานวน 20 

กิจกรรม  ซึ่งแสดงใหเห็นวา Catalog CoP ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรูภายในกลุมชุมชนนัก

ปฏิบัติ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา หอสมุดฯ มีการบริหารองคกรที่ชัดเจน โดยเล็งเห็นความสําคัญของแลกเปลี่ยน

เรียนรูขององคกร และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะในกระบวนงานตาง ๆ ขององคกร จึงมี

การกําหนดแผนการจัดการความรูขึ้น ดวยการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติขึ้นและกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหเปนไป

ตามยุทธศาสตรขององคกร ประกอบกับลักษณะการทํางานภายใน หนวยแคตตาล็อก และสวนงานอื่นๆ ที่มีสวน

เกี่ยวของ จะเนนการพูดคุยและทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกัน และยังเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดง

ความคิดเห็น กอนที่จะนํามาจัดทําเปนขอตกลงในการปฏิบัติงานรวมกัน  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีตรงกัน  

 อยางไรก็ตาม ยังพบวา รอยละ 9.09 ผูเขาอบรมมีความรูตํ่ากวาเกณฑเปาหมายที่ตั้งไว จํานวน 

2 กิจกรรม ไดแก การลงรายการตามหลักเกณฑแองโกลอเมริกันฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AACR2) เบื้องตน และ การ

กําหนดเลขหมูหมวด P  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การลงรายการ AACR2  และการกําหนดเลขหมู มีกฎเกณฑการลง

รายการตาง ๆ ท่ีคอนขางละเอียดและซับซอน รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในหองสมุด มีหลากหลายประเภท ซึ่ง

แตละประเภทมีรูปแบบการลงรายการที่แตกตางกัน  รวมถึงองคประกอบอื่น ๆ  ที่อาจจะสงผลตอความรูความ

เขาใจของผูเขารวมกิจกรรม ไดแก 1. เนื้อหามีความเฉพาะตัวและมีกฎเกณฑที่คอนขางละเอียด อาจทําใหผูเขา

กิจกรรมเกิดความสับสนและเขาใจคลาดเคลื่อนได 2. สื่อของวิทยากรที่นําเสนอ อาจจะไมสามารถอธิบายขอมูลได

อยางชัดเจน รวมถึงทักษะของการใชอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ของผูเขารวมกิจกรรม จึงทําใหไมสามารถติดตาม



เนื้อหาไดทั้งหมด  3. เวลาการจัดกิจกรรม ที่อาจจะไมสอดคลองกับเนื้อหา ที่ตองเนนการทําความเขาใจอยาง

ละเอียด การบรรยายเพียงหลักทฤษฎีอาจไมเพียงพอ 4. วิทยากร อาจจะบรรยายโดยใชภาษาศัพทเทคนิคเฉพาะ

ทาง ทําใหผูเขารวมอบรมไมเขาใจเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

 นอกจากน้ัน เมื่อนํามาประเมินผลตามเง่ือนไขของขอกําหนด 7.1.6 การจัดการความรู ในระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 พบวา การดําเนินงานของ Catalog Cop เปนไปตามขอกําหนดดังน้ี  

 1. มีการกําหนดองคความรูท่ีจําเปน ตามหัวขอที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละ

ปงบประมาณ อาทิ การลงรายการตามหลักเกณฑแองโกลอเมริกันฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AACR2) เบื้องตน การถอด

อักษรไทยเปนอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอาน (Romanization) เปนตน 

 2. มีการธํารงรักษาองคความรูไว ดวยการจัดกิจกรรมเพื่อถายทอดความรู ไมใหความรูสูญหาย 

และจัดเก็บขอมูลไวในระบบ Onedrive เพ่ือเปนคลังขอมูลใหกับผูปฏิบัติงาน 

 3. มีแหลงในการรวบรวมและเผยแพรความรูท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา  

 4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสามารถดําเนินการเสาะแสวงหาความรูเพื่อมาพัฒนางานให

สอดคลองกับการดําเนินงานขององคกร  

 5. มีการปรับปรุงงานอยางตอเนื ่องโดยการปรับกระบวนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน ท้ังการกําหนดหัวขอ การปรับรูปแบบการอบรม การเปลี่ยนวิธีวัดผล การฝกใหบุคลากรรุนใหม

เปนผูถายทอดความรู การเพ่ิมชองทางเผยแพรความรู เปนตน 

 

สรุปผล  

 การดําเนินงานของ Catalog CoP ประสบผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทั้งสิ้น 20 กิจกรรม จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม โดยที่ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น ดวยการนําหลัก 

PDCA เขามาชวยในการวางแผน พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นในงาน

จัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและผูปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งมีการติดตามและ

ประเมินผลจากการสุมตรวจขอผิดพลาดทําใหทราบปญหาและสามารถนําไปกําหนดหัวขอกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในปตอไป เพื่อที่พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมี

การดําเนินงานตามขอกําหนด 7.1.6 ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ในเรื่ององคกรตองกําหนดความรู

ท่ีจําเปนและตองถูกธํารงรักษาทําใหสามารถนํามาใชงานได รวมไปถึงการจัดเก็บอยางเปนระบบท่ีบุคลากรสามารถ

เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาโดยความรูไมสูญหายไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกใน Catalog CoP เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นใน

การเขารวมกิจกรรม เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการความรูตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการถายทอดความรูระหวาง offline กับ online 

วามีผลสําเร็จตางกันหรือไม  

 3. ควรมีการออกแบบเครื่องมือการวัดผลความสําเร็จของการจัดกิจกรรม เพื่อวัดผลกิจกรรมท่ี

แมนยํา 



การนําไปใชประโยชน 

 การจัด Catalog CoP หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สามารถกําหนดองคความรู ที่มี

ความเฉพาะดาน ซึ่งนาจะเปนประโยชนแกหองสมุดตาง ๆ ไดเปนแนวทางการกําหนดองคความรูใหกับบุคลากร 

เพื่อสรางบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญอยางรวดเร็ว และขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางยั่งยืน รวมท้ังขยายกลุม Catalog CoP จากภายในหนวยงาน เปนการจัด Catalog CoP ระหวางมหาวิทยาลัย

ได 
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